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هل قمت 
باستعراض 

خطة برنامج 
 Medicare

 السنویة 
الخاصة بك؟

 Medicare مدیکر
ثبت نام آزاد 

15 اکترب - 7 دسامرب

 یادتان باشد، طرح های مدیکر ممکن 
است هر سال تغییر کند

مدیکر مهم  های  تاریخ 
سپتامبر و اکتبر - بررسی و مقایسه

بررسی: طرحشماممکناستتغییرکند.هرنوعاطالعیهازطرحخودرادرمورد
تغییراتسالآیندهبررسیکنید.

مقایسه:بهMedicare.gov/plan-compareمراجعهکنیدتاپالنهاییکهنیازهای
شمارابرآوردهمیسازندپیداومقایسهکنید.

15 اکتبر - ثبت نام آزاد شروع می شود
اینتنهازماندرطولسالاستکههمهدارندگانMedicareمیتواننددرطرحهای

بیمهسالمتوداروهایخودبرایسالآیندهتغییراتیرااعمالکنند.
تصمیم گیری: 15اکتبراولینروزیکهمیتوانیددرآنپوششمدیکرخودرابرای

سالآیندهتغییردهید.

7 دسامبر - ثبت نام آزاد به پایان می رسد
دربیشترموارد،7دسامبرآخرینمهلتشمابرایتغییرپوششمدیکرخودبرای
سالآیندهاست.سالآیندهاست.طرحبیمهبایددرخواستثبتنامشماراتاتاریخ7

دسامبردریافتکند.

1 ژانویه - پوشش شروع می شود
پوششجدیدشمادرصورتاستفادهازطرحیجدیدازتاریخ1ژانویهشروعمی

شود.اگربهاستفادهازطرحقبلیخودادامهدهید،هرنوعتغییریدرپوشش،مزایا،
یاهزینههایسالجدیداز1ژانویهشروعمیشود.

ایجاد تغییر در پوشش خود بعد از 1 ژانویه
بین1ژانویهو31مارس،اگرازیکMedicare Advantage Planاستفادهمیکنید،
میتوانیدازطرحبیمهخودخارجشویدوازیکMedicare Advantage Plan دیگر
کهبایابدونپوششهزینهداروهااستیاازOriginal Medicareاستفادهکنید.اگر
پالنبیمهخودرابهOriginal Medicareتغییردهید،اینامکانراخواهیدداشتکه
بهیکپالنبیمهMedicareکهشاملپالنداروهایMedicareاستنیزبپیوندید.

پوشششمادراولینروزماهبعدازدریافتفرمثبتنامشماازسویپالنبیمهآغاز
میشود.دربرخیموارد،شماممکناستدرصورتداشتنشرایطالزمبتوانیداز

یکزمانثبتنامویژهبرخوردارشوید.

Medicare.gov

 1-800-MEDICARE
)1-800-633-4227(

TTY 1-877-486-2048

شما حق دارید که اطالعات Medicare را در قالب 
 دسترسی پذیری مانند چاپ درشت، بریل یا صوتی 

 دریافت کنید. شما همچنین حق دارید تا در صورت 
 روبرو شدن با برخورد تبعیض آمیز شکایتی تنظیم کنید. 
Medicare.gov/about- برای کسب اطالعات بیشتر به

  us/accessibility-nondiscrimination-notice
 1-800-MEDICARE مراجعه کنید یا با شماره 

)4227-633-800-1( تماس بگیرید. استفاده کنندگان از 
TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگیرند.

اینمحصولباهزینهمالیاتدهندگان
ایاالتمتحدهتولیدشدهاست.

C E N T E R S  F O R  M E D I C A R E  &  M E D I C A I D  S E R V I C E S

https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/plan-compare
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امروزه بیمه Medicare از هر زمان دیگری 
قوی تر است و گزینه های بیشتر، هزینه های 

پایین تر و روش های بهتری برای ارائه اطالعات 
مورد نیازتان را در اختیار دارد.

اینبیمههرسال،پالنهایسالمتجدیدیرابههمراه
گزینههایمختلفبرایپوششهزینهداروهاارائهمیدهد.

هرپاییزپوششبیمهسالمتوپوششهزینهداروهایخودرا
بررسینمودهومطمئنشویدکهپالنبیمهشماهنوزبهترین

گزینهبرایشمااست.
درخاطرداشتهباشیدکهمیتوانیدازمزایایرایگان

پیشگیری،غربالگریسرطانوویزیتهایساالنهطرح
"تندرستی)Wellness("بهرهمندشوید.اپلیکیشنرایگان

موبایلبهنام"What's Covered"راازبرنامهApp Storeیا
GooglePlayدانلودکنیدتابتوانیداطالعاتمربوطبهپوشش

بیمهرادردستگاهموبایلخوددریافتکنید.

آیا طرح من برایم مناسب است؟ 
مراجعه به Medicare.gov/plan-compare امکان مقایسه 
گزینه های مختلف پوشش بیمه با یکدیگر و تهیه طرح های 

بیمه ای را از هر زمان دیگری راحت تر کرده است. شما 
می توانید طرح هایی را در منطقه خود پیدا کنید که ویژگی های 

زیر را داشته باشند:
هزینه کمتری دارند

داروهای نسخه ای شما را پوشش می دهد
به شما اجازه می دهد تا به خدمات دهندگان دلخواه مانند پزشک یا 

داروخانه خود مراجعه کنید
توفر مزایا إضافیة ال تغطیها خطة برنامج Medicare األصلیة - مثل 

النظر، والسمع، والفم واألسنان، وغیرها.

شما همچنین می توانید این موارد را دریافت کنید:
تخمین هزینه های غیرقابل بازگشت شما

امتیازبندی کیفیت و خدمات مشتری اعضای فعلی طرح

اگرمیخواهیدطرحبیمهخودراتغییردهید،باطرحیکهمیخواهید
انتخابکنیدتماسبگیرید.Medicareهمچنینمیتواندبهشماکمک

کندتاثبتنامکنید—بهصورتآنالین،حضورییاتلفنی. طرح بیمه 
فعلی خود راضی هستید و می دانید که نیازهای شما را برای سال 

آینده برطرف می کند الزم نیست کاری انجام دهید.
 Original Medicareیادتان باشد، درزمانثبتنامآزاد،میتوانیددر
باقیماندهویادریکMedicare Advantage Planعضوشوید.اگر
درحالحاضردریکMedicareAdvantage Plan هستید،میتوانید
ازثبتنامآزادبرایبازگشتبهOriginal Medicareاستفادهکنید.

4 روش برای دریافت کمک:
بهمنظورکسباطالعاتدربارهگزینههایمختلفپوششبیمهومقایسه. 1

آنهابایکدیگروهمچنینبرایتهیهطرحهایبیمهسالمتودارو،به
وبسایتMedicare.gov/plan-compareمراجعه کنید.

جدیدترین دفترچه “Medicare & You” را مرورکنیدتافهرستیاز. 2
طرحهایمحلزندگیخودمشاهدهنمایید.همهاطالعاتیکهازطرح

فعلیخوددریافتمیکنیدشاملنامه “Annual Notice of Change”را
بررسیکنید.

با )MEDICARE (1-800-633-4227-800-1 تماس بگیرید.استفاده . 3
کنندگان از TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگیرند.در

صورتنیازبهدریافتکمکبهزبانیغیرازانگلیسیواسپانیاییآنرا
بهنمایندهامورمشتریاناطالعدهید.

برای دریافت مشاوره رایگان و اختصاصی در مور بیمه درمانی با . 4
برنامه کمک بیمه درمانی ایالتی )SHIP( خود تماس بگیرید.به

shiphelp.orgمراجعهکنیدیاباشمارهMEDICARE-800-1تماس
بگیریدتاشمارهمربوطبهایالتخودرادریافتکنید.

 Medicare چطور می توانم جهت پرداخت پوشش دارویی
کمک دریافت کنم؟

برایکسباطالعاتدرموردبرنامههایMedicare Savingsوسایر
برنامههاییکهبهشماکمکمیکندپرداختکمتریانجامدهیدبه

Medicare.govمراجعهکنید.

 Extraاگردرآمدومنابعمحدودیدارید،ممکناستواجدشرایطاستفادهاز
Help برایپرداختهزینههایداروهاینسخهایMedicareخودباشید.برای
درخواستآنالینبهssa.gov/i1020مراجعهکنید.همچنینمیتوانیدباتأمین
اجتماعیبهشماره1213-772-800-1تماسبگیرید.کاربرانTTYمیتوانند

باشماره0778-325-800-1تماسبگیرند.

https://www.medicare.gov/plan-compare
https://www.shiphelp.org/
https://Medicare.gov
https://ssa.gov/i1020
https://www.medicare.gov/plan-comparehttp://



